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  الدین بھاء كامل حسین الدكتور األستاذ العزیز الزمیل

 الوحدة على الغیورین الوطنیین صدور لجأث بما المفتوح خطابى على ردكم على لسیادتكم الشكر أقدم أن – بدایة أود
 ،المعلنة الرسمیة السیاسات مع یتعارض ما فعال یمارسون الذین البیروقراطیة مافیا قلوب فى الرعب وبث ، الوطنیة

 على محمد أیام منذ العتیدة المصریة البیروقراطیة بھا اتسمت ظاھرة وھى ،حولھا االلتفاف على قدرتھم ویستعرضون
  .إلیكم المفتوح الخطاب بتوجیھ إلیھ رمیت ما ذلك وكان ،ومالی حتى

 بسیاسة ویضر ،الوطنیة الوحدة الیفید العام الرأى أمام حولھا والحوار القضیة ھذه إثارة أن اعتبرتم كیف أدرى وال
 ،الوطنیة للوحدة ةقوی دعامة والتطرف والتعصب الفرقة لقوى العلنیة المواجھة أن تام یقین على فأنا ،التطرف مواجھة

 الوطنیة القوى أن الوطن ھذا بمستقبل للعابثین وتبین ،وشائعات أقاویل من السر فى یتردد لما حدا وتضع ،الشك غیوم تبدد
 المفتوح خطابى أن ریب فال .الوطنى العمل بوصلة تجاهإ سالمة على جمیعا المصریین طمئنوتُ  ،بالمرصاد لھم تقف

 دافعى" الوطنیة للوحدة الحماس" یكن فلم .الدرجة بنفس الوطنیة الوحدة رصید إلى یضیفان ،لیھع وردكم ،لكم الموجھ
    .الوطن ھذا ومستقبل أمن یھددون عمن التغاضى وبخطورة ،جمیعا مسئولیتنا ،الوطنیة بالمسئولیة اإلحساس ولكنھ ،للكتابة

 تحقیق من التاریخ أستاذ بھ یلتزم أن یجب ما رغم بمتعص موظف قالھ ما صدقت ألننى أسف من أبدیتموه ما أما
 أن القرن ربع على یزید ما مدى على تالمیذه یعلم مثلى شیخا أن أظن الف األصول إلى الرجوع وضرورة ،المصادر

 بأسلو خبرت وقد ،سریتھ لھ أمر حول مجھول مع أتحدث أن یمكن فال ،االعتبارات ھذه مثل تفوتھ المؤرخ ضالة الحقیقة
 خطابى أكتب ولم ،سمالا معلوم ،الوظیفة معلوم ،الھویة معلوم فالرجل ،الثمانینیات منذ المناسبات تلك مثل فى الوزارة
 إلیكم بالرجوع یحل فردیا موقفا سمعتھ ما أعتبر أن الممكن من وكان ،الوزارة مصادر من ذلك من التحقق بعد إال المفتوح
 الكفاءات بین التفرقة التقبلون وأنكم إلیكم األمر أرفع سوف أننى لھ ذكرت عندما ولكن ،متعصب موظف لعقاب

 حدیث حدیثھ وكان ،جدیدةال تلغیھا إال تعلیمات أمن  تعلیمات ینفذ إنھ شدید ببرود قال بل ،یكترث ولم یھتز لم ،المصریة
 لھ رشحتھ الذى اآلخر الزمیل على عترضإ عندما بالوزارة المسئولین كبار إال یعرفھا ال جدیدة معلومة أضاف بل الواثق

 ،الصھیونى ستیطانإلا وبعد قبل فلسطین خریطة عن بسؤال الماضى العام العامة بالثانویة التاریخ متحانإ فى جاء ألنھ
 طورةخ تقل ال عندى وھى ،سبیل عابر لكل الطریق قارعة على تترك كھذه معلومة أن أظن وال!! للوزارة حرجا أثار مما
 ،التاریخ إھدار إسرائیل مع السالم یعنى فال ،التالمیذ أبنائنا عند الوطنى الضمیر بتكوین تتصل ألنھا ،التعصب ظاھرة عن
 أغفلتم لماذا أدرى وال ،ستعماراإل ضد بالدنا كفاح نغفل أن وبریطانیا فرنسا مع حمیمة بعالقات نآلا حتفاظناإ یعنى وال

  .المفتوح الخطاب على ردكم فى الھامة قضیةال ھذه على الضوء لقاءإ

 والسیاسة بالتعلیم یتعلق ما كل بمتابعة أھتم الوطن ھذا فى التعلیم رجال بین موقعى بحكم. .العزیز الزمیل أیھا إننى
 فى إلیھ شرتأ ما وھو ،متمیز جھد من بھ ماتقومون تابعأو ،وبیاناتكم بتصریحاتكم جاء ما كل تماما أعلم ولذلك ،التعلیمیة
 وھم  السیاسات وكذلك ،یتغیرون فالوزراء ،األبقى نفسھا تعتبر البیروقراطیة مافیا ولكن ،بالتقدیر مقرونا المفتوح خطابى
  .معھا یتناقض ما ویمارسون ،مضمونھا من السیاسات تفریغ على القدرة یملكون

 من لشخصكم أكنھ وما ،الشریفة الوطنیة القوى جمیع عند وتقدیر قبول من بھ تحظون ما لكم أوكد ألن حاجة فى ولست
  .القصد وراء من العزیز والوطن وهللا وتقدیر إعزاز

 


